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Ve dnech 4. - 9. !íjna 2002 se uskute"nila dlouho p!ipravovaná exkurse do Evropské laborato!e pro "ásticovou
fyziku CERN, kterou uspo!ádala Pra#ská pobo"ka $eské astronomické spole"nosti. P%vodní my&lenka se v
hlavách iniciátor% ve v'boru PP $AS zrodila ji# p!ed n(kolika lety, rozhodnutí v&ak padlo na podzim lo)ského
roku a p!íprava cesty zabrala n(kolik m(síc%.

Cílem exkurse bylo p!edstavení v'znamného v(deckého za!ízení proslulého nejen &pi"kov'm v'zkumem, ale i
mezinárodní spoluprácí v(dc% (mimo jiné i z $eské republiky a to p!edev&ím z ústav% Akademie v(d). V'daje na
cestu byly pokryty "áste"n( z rozpo"tu PP $AS (v"etn( dotace z úst!edí $eské astronomické spole"nosti) a zbytek
si uhradili ú"astníci. Na náv&t(vu CERNu le#ícího nedaleko *enevy jsme si vyhradili 2 dny a b(hem cesty jsme
shlédli i n(které krásy a pam(tihodnosti +v'carska. Cestovali jsme najat'm autobusem, ubytování bylo zaji&t(no
v hostelech. Samotné cest( p!edcházela v programu pobo"ky série p!edná&ek o "ásticové fyzice.

Odjezd byl naplánován na pátek 4. !íjna. Ve 23 hodin ji# v&ichni ú"astníci netrp(liv( vyhlí#eli autobus, kter'
dorazil asi s p%lhodinov'm zpo#d(ním. Nutno dodat na adresu p!epravce, #e to mohla b't jediná v'tka, jinak nás
dvojice !idi"% bezpe"n( vozila k na&í plné spokojenosti. Ka#d' ú"astník cesty obdr#el p!i nástupu do autobusu
namno#en' materiál o CERNu a úvod do sv(ta elementárních "ástic a dále obsáhl' namno#en' fascikl, kter'
formou pr%vodce jednotliv'mi m(sty zpracovala Mgr. Ji!ina Pokorná. Ta se bohu#el cesty nemohla osobn(
zú"astnit. Poté, co jsme se do autobusu v&ichni v"etn( zavazadel úsp(&n( naskládali, jsme s se takto vybaveni
vydali s odbíjející p%lnocí na cestu. Organizáto!i zájezdu záhy objevili mikrofon, kter' se b(hem cesty ukázal b't
u#ite"nou pom%ckou. S jeho pomocí k nám mohl za jízdy promlouvat vlídn'm slovem organizátora p!edseda
pobo"ky Pavel Suchan, stejn( jako Ing. Martin *á"ek z FEL $VUT, kter' se sv'mi vstupy seznamoval ostatní s
fyzikou "ástic a b(hem cesty odpovídal na zvídavé dotazy. První noc jsme strávili na cest( p!es N(mecko v
autobusov'ch seda"kách jen s ob"asn'mi p!estávkami u "erpacích stanic.

Sobota 5. !íjna

Ráno nás zastihlo v malém, v mlze se koupajícím m(ste"ku Lindau, které se celé nachází na ostr%vku v
Bodamském jeze!e a vedou na n(j pouhé dva mosty. Rozespalí jsme se procházeli kolem p!ekrásného majáku,
lva st!e#ícího vjezd do p!ístavu, malované (doslova) radnice a po prohlídce jsme pokra"ovali sm(rem na
jihozápad, do nejv(t&ího &v'carského m(sta Zürichu. Necelé dv( hodiny na prohlídku m(sta bylo neskute"n(
málo, nicmén( za tuto krátkou dobu jsme si stihli prohlédnout historickou budovu nádra#í, pro&li jsme bankami
p!epln(nou Bahnhofstrasse, která spojuje nádra#í s Züri&sk'm jezerem. Obdivovali jsme tém(! devítimetrov'
ciferník v(#ních hodin kostela sv. Petra a velechrám (Grossmünster). Dal&í zastávkou bylo m(ste"ko Luzern,
známé historick'mi d!ev(n'mi mosty a lvím památníkem vytesan'm ve skále. Mnozí si také nenechali ujít
prohlídku ledovcové zahrádky a pobavili se i v zrcadlovém bludi&ti. V pokro"ilém odpoledni následovala cesta do
horského m(ste"ka Bönigen, místa noclehu v místním hostelu.

Ned(le 6. !íjna

Druh' den ráno si "ást v'pravy p!ivstala a pokusila se stihnout první ranní jízdu ozubnicovou #eleznicí z
Grindelwaldu na Jungfraujoch. Tam nahoru, do nadmo!ské v'&ky 3580 metr%, sm(!ovaly p!ed cestou na&e
elektronické dopisy p!ipravující p!ípadnou náv&t(vu hv(zdárny. Mimo!ádn( nep!íznivé po"así v&ak tyto
odvá#livce odradilo od tohoto úmyslu a spolu s ostatními pro&li za de&t( alespo) ledovcovou sout(sku a n(kte!í
se dokonce vy&plhali na dohled k "elní morén( ledovce. Po "ty!ech dopoledních hodinách stráven'ch takto na
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úpatí Alp jsme se vydali do hlavního m(sta +v'carska, do Bernu. Toto pom(rn( malé, stotisícové m(ste"ko je
známé orlojem (kter' ov&em nedosahuje té kvality jako ten ná& pra#sk') a sv'm medv(dáriem. Podle legendy
bylo m(sto zalo#eno kní#etem na lovu, kter' skolil medv(da, a budoucí osadu pojmenoval po n(m (n(mecky Bär
= medv(d). Medv(d je zobrazen i na m(stském znaku, a prodává se na mnoha suven'rech. V Bernu se také stojí
d%m, v n(m# #il A. Einstein, a kter' je dnes muzeem. Zajímavá jsou i podloubí, kter'ch je po Bernu údajn( 6
kilometr% a která v de&tivém dni umo#)ovala pochod m(stem v suchu. B(hem odpoledne jsme cestou do
*enevy je&t( krátce nav&tívili láze)ské m(ste"ko Vevey, kde stojí socha Charlieho Chaplina, ale také Jana Palacha
a kde jsme nakrmili místní labut(. Za dobrého po"así odsud b'vá p!es *enevské jezero vid(t do Francie.

K ve"eru jsme dorazili do *enevy. Po zdlouhavém popojí#d(ní ve ve"erní dopravní &pi"ce jsme kone"n( nalezli
hostel, ve kter' nám poskytl ubytování na následující dv( noci. Díky jeho p!íznivému umíst(ní poblí# m(stského
centra jsme se vydali na prohlídku ve"erní a no"ní *enevy. V'hledu na jezero vévodil ozá!en' vodotrysk (Jet d
´eau), kter' tryská do v'&e a# 145 m. P!es most jménem Pont du Mont Blanc, odkud je pr' za jasného po"así vid(t
Mont Blanc, nejvy&&í hora Evropy, se dá p!ejít do historické "tvrti. V této malebné "ásti m(sta si pozornost
zasluhovala p!edev&ím katedrála sv. Petra, nejv'znamn(j&í budova starého m(sta. B(hem ve"erní pouti m(stem
neunikly na&í pozornosti velké kv(tinové hodiny v Anglické zahrad(, ani nejdel&í lavi"ka na sv(t(.

Málokdo m(l ov&em "as natolik vym(!en a natolik vyu#it jako kolegové z Hradce Králové. Zatímco my jsme
vystupovali z autobusu, oni u# byli kilometr daleko, zatímco my jsme usínali, oni byli v terénu, zatímco my jsme
vstávali, oni u# m(li nafotografovány dal&í slune"ní hodiny. Skv(l' itinerá! cesty, katalog slune"ních hodin ve
+v'carsku, fotoaparáty a hodn( sil - takto se po!izovala dokumentace &v'carsk'ch slune"ních hodin.

Pond(lí 7. !íjna

Po snídani v hostelu byla na pond(lní dopoledne naplánována na&e první náv&t(va CERNu. Evropská laborato!
pro "ásticov' v'zkum byla zalo#ena v roce 1954 a v sou"asnosti se na jejím fungování podílí 20 "lensk'ch zemí
v"etn( $R. V CERNu funguje cel' komplex urychlova"%. Nejv(t&í z nich, prstenec o obvodu 27 kilometr% le#ící z
"ásti na území sousední Francie, je v sou"asné dob( ve fázi p!estavby. Nov( budovan' experiment LHC (Large
Hadron Collider) nahradí v podzemním tunelu star&í experiment s názvem LEP (Large Electron Positron collider).
Po p!edpokládaném spu&t(ní LHC v roce 2007 bude na urychlova"i pracovat 5 velk'ch experiment% (ATLAS,
CMS, ALICE, LHCb, TOTEM), jejich# detektory budou umíst(ny v místech srá#ek "ástic. N(které budované
detektory jsme m(li mo#nost na vlastní o"i vid(t.

Ná& program za"al v náv&t(vnickém centru, kde se na&ím pr%vodcem stal RNDr. Ji!í Chudoba. O tom, #e "e&tina
není v CERNu neznám'm jazykem, jsme se p!esv(d"ili i v úvodním populariza"ním filmu, kter' byl k dispozici i v
"eské mutaci. Následovala prohlídka v'stavy nazvané Microcosmos, její# men&í "ást byla k vid(ní p!ed n(kolika
m(síci na putovní v'stav( i v Technickém muzeu v Praze. Zdej&í expozice je obsáhlej&í a ve venkovní "ásti jsou
instalovány vyslou#ilé "ásti detektor% (nap!. ml#n'ch komor).

Dr. Chudoba nám byl pr%vodcem i v dal&í "ásti prohlídky - v hale experimentu ALICE (A Large Ion Collider
Experiment). P!edm(tem zkoumání tohoto experimentu budou vlastnosti kvark-gluonového plazmatu, které
bude vznikat p!i srá#kách jader olova. B(hem prohlídky jsme nav&tívili halu, v ní# byla práv( budována vnit!ní
"ást detektoru, tzv. TPC, co# je komora o pr%m(ru n(kolika metr%, pomocí ní# bude mo#né ur"it dráhy nabit'ch
"ástic. V dal&í hale se nám naskytl pohled do gigantické 80 metr% hluboké &achty, na jejím# dn( bude cel'
detektor umíst(n.

Dal&ím bodem programu byla náv&t(va po"íta"ového centra, které je mo#né p!ehlédnout z prosklené galerie,
která je zbudována nad sálem s po"íta"i. Mno#ství dat, které bude b(hem provozu LHC nutné zpracovávat,
odpovídá objemu dat, které dnes generují telekomunika"ní sít( v celé Evrop(.

I následují ob(d byl zajímavou zku&eností - m(li jsme toti# mo#nost poob(dvat v restauraci p!ímo v CERNu. Po
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nasycení v'pravy vy&el "as na krátké seznámení s experimentem ATLAS, k n(mu# nám v'klad podali dva "e&tí
studenti.

Po dopolední náv&t(v( CERNu jsme se podle programu cesty p!esunuli na exkursi blízké *enevské hv(zdárny.
Hv(zdárna úzce spolupracuje s univerzitou v Lausanne a Evropskou ji#ní observato!í (ESO) a v'razn( se podílí na
v'zkumu extrasolárních planet. V p!edná&kovém sále jsme byli seznámeni s historií hv(zdárny, prohlédli jsme si
expozici ur"enou &iroké ve!ejnosti a nav&tívili jsme v'po"etní st!edisko. Málokomu se asi nelíbily p%sobivé
animace interagujících galaxií, které zde po"ítají. Nejzajímav(j&í "ást prohlídky nás v&ak "ekala v blízké budov( s
malou kopulí, kde v&ak nebyl umíst(n dalekohled jak by se dalo o"ekávat, ale byla zde v'vojová a testovací
prostora pro nov' spektrometr HARPS (High Accuracy Radial velocity Planetary Search). Tento p!ístroj bude
ur"en k hledání extrasolárních planet metodou velmi p!esného m(!ení radiálních rychlostí, p!i"em# dosahovaná
p!esnost m(!ení se bude blí#it 1 m/s. Po dokon"ení bude spektrometr umíst(n na 3,6m dalekohledu na
observato!i La Silla v Chille.

Ve"erní program po návratu do hostelu byl op(t voln' a mnozí jej vyu#ili k prohlídce *enevy a obstarávání
po#ivatin, jejich# domácí zásoby u# mnoh'm do&ly a tak nezb'vala jiná mo#nost, ne# ve m(st( vyzkou&et kupní
sílu &v'carského franku.

Úter' 8. !íjna

V úter' nás "ekal p!esun p!es hranice do Francie, na jejím# území se nachází budoucí detektor CMS (Compact
Muon Solenoid). Pr%vodci nám byli 4 zam(stnanci CERNu, kte!í vedle své práce "ást pracovní doby v(nují
popularizaci. P!i p!íjezdu k montá#ní budov(, v ní# je detektor vysok' 16 a dlouh' 21 metr% budován, jsme se
dozv(d(li, #e po jeho dokon"ení a spu&t(ní práv( budovanou &achtou na místo ur"ení bude montá#ní hala s
ohledem na za"len(ní do okolní krajiny sní#ena na polovinu. P!ímo v hale jsme rozd(leni do men&ích skupin
shlédli z "ásti dokon"en' detektor, kter' by m(l ov(!it existenci teoreticky p!edpov(zeného Higgsova bosonu.
Celková hmotnost masivního detektoru bude asi 12500 tun a v montá#ní hale se kompletované "ásti p!esouvají
na unikátních vzduchov'ch pol&tá!ích.

Po ob(d(, jak jinak op(t v jedné z restauracích pro zam(stnance CERNu, jsme mohli díky Dr. Wagnerovi a Dr.
Ondrá"kovi vid(t experimentální halu projektu ALICE. Program v CERNU by z!ejm( nikdy neskon"il. Stále se k
nám n(kdo p!idával, byl ochoten odpovídat na dotazy a n(kam nás vzít. Tolerance !idi"% se do"kala vskutku
zat(#kávací zkou&ky, kdy# u# s více jak hodinov'm zpo#d(ním sledovali zanícené diskuse ú"astník% zájezdu s dr.
Wagnerem na parkovi&ti p!ed autobusem a nic nenasv(d"ovalo, #e snad do ve"era skon"í.

Na zpáte"ní cest( jsme se p!i západu Slunce zastavili u R'nsk'ch vodopád%, které le#í v blízkosti m(ste"ka
Schaffhausen. Nejvodnat(j&í evropské vodopády s &í!kou asi 150m a pr%m(rn'm pr%tokem 700 m3 jsou
napájeny vodou z nedalekého Bodamského jezera. Kdy# se ji# za tmy vydal autobus se v&emi ú"astníky sm(rem
k domovu, "ekala nás u# jen cesta nocí zp(t do Prahy s návratem za "asného rána. Myslím, #e málokdo cesty do
CERNu litoval. T(&me se, "ím nás v'bor PP $AS p!ekvapí v roce 2003.

Na&e zvlá&tní pod(kování si zaslou#í RNDr. Ji!í Chudoba, RNDr. Vladimír Wagner, RNDr. Vojt(ch Ondrá"ek, Ing.
Martin *á"ek, Doc. Petr Kulhánek, za pomoc p!edseda $AS +t(pán Ková!, dále Mgr. Ji!ina Pokorná a Jind!i&ka
Majorová z Hv(zdárny a planetária hl. m. Prahy a Autodoprava Karel Linhart.
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Jak (ne)byl zmapován M!síc
Antonín Rükl 
CrP 2003/2

Minulost

Mapování bylo v!dy neodmyslitelnou sou"ástí objevitelsk#ch cest na Zemi. Nejinak je tomu p$i pr%zkumu t&les
slune"ní soustavy. Historie za"ala p$irozen& u M&síce, jediného t&lesa dostupného primitivními dalekohledy ji!
od 17. století. Selenografií a její hlavní sou"ástí, tj. mapováním M&síce, se tradi"n& zab#vali jednotlivci, zku'ení
pozorovatelé a zru"ní kreslí$i. Mnozí z nich v&novali pozorování M&síce a kreslení map na'eho souseda
podstatnou "ást svého !ivota. U! letm# pohled dalekohledem na nesmírn& "lenitou m&sí"ní krajinu napovídá,
jak p$et&!k# a sotva splniteln# úkol je p$evést ru"ní kresbou do mapy p$esn& a v&rn& v'echny detaily, vizuáln&
pozorované dalekohledem. I kdy! se selenografové sna!ili zasadit kresbu do husté sít& vybran#ch bod%, jejich!
polohy byly zm&$eny nap$. vláknov#m mikrometrem, v!dy bylo nutno v&t'inu terénních tvar% kreslit ru"n&, od
oka. Mnohakilometrové chyby v polohách i tvarech p$itom byly b&!né.

Co p$inesla první polovina 20. století? Rozvoj astrofotografie umo!nil p$esn&j'í a objektivn&j'í zobrazování
povrchu M&síce. Mezinárodní astronomická unie stanovila závazná pravidla pro pojmenovávání m&sí"ních
útvar% a v roce 1935 p$ijala katalog m&sí"ního názvosloví "Named Lunar Formations" jako mezinárodní normu;
byl to za"átek konce chaotické nomenklatury zd&d&né z minulosti. Do v#zkumu M&síce za"aly pronikat
astrofyzikální metody a stále z$eteln&ji se ukazovala nutnost t#mového $e'ení problém%. V praxi v'ak p$etrvával
individualistick# p$ístup, M&sícem se zab#vali v&t'inou amaté$i a mezi profesionálními astronomy p$evládl názor,
!e povrch na'í p$irozené dru!ice je z astronomického hlediska ji! prozkoumán dostate"n& a jeho dal'í v#zkum
pat$í jin#m v&dním obor%m (co! nebylo daleko od pravdy). Vznikaly také dal'í mapy, negativn& poznamenané
omezen#mi mo!nostmi terestrick#ch pozorování: atmosférick#mi vlivy, nedostate"n#m rozli'ením detail% na
M&síci a také subjektivním p$ístupem jednotliv#ch selenograf%.

Znovuobjeven" M!síc

D&jiny moderní kartografie t&les slune"ní soustavy za"ínají koncem padesát#ch let 20. století. První lety k M&síci
a zejména závod o M&síc, oficiáln& nevyhlá'en#, ale s neb#val#m nasazením probíhající v 'edesát#ch letech mezi
Spojen#mi státy a tehdej'ím Sov&tsk#m svazem, byly mohutn#m impulsem k zahájení novodob#ch mapovacích
program%. Ukázalo se toti!, !e dosavadní mapy M&síce, celkem uspokojující pozemské pozorovatele, jsou svojí
kvalitou, p$esností a m&$ítkem zcela nevyhovující pro p$ípravu let% na M&síc. Nyní u! nikoli jednotlivci, ale velké
t#my, p$ední sv&tové observato$e a kartografické ústavy byly zapojeny do produkce map nejvy''í dostupné
kvality.

První a poslední profesionální mapování M!síce ze Zem!

První v $ad& moderních projekt% byla mapa M&síce v m&$ítku 1 : 1 000 000 (Lunar Astronautical Chart, LAC),
zpracovávaná mapovací slu!bou amerického letectva (U.S. Air Force Chart and Information Center - ACIC) pro
organizaci NASA v letech 1960 - 1967. Jako podklad pro kresbu m&sí"ního povrchu slou!ily nejlep'í fotografie
po$ízené velk#mi dalekohledy; pod vedením proslulého astronoma Gerarda Kuipera vznikly fotografické atlasy
M&síce, dodnes nep$ekonané. T#my zku'en#ch pozorovatel% dopl(ovaly vizuálním pozorováním jemné detaily,
nez$etelné na fotografiích. Na vysokohorské observato$i Pic-du-Midi v Pyrenejích byly po$ízeny tisíce snímk%
M&síce jako podklad k m&$ení relativních v#'ek a v#'kov#ch profil% pro mapy LAC; tento program probíhal p$i
Manchesterské universit& v Anglii pod vedením na'eho známého krajana, prof. Zde(ka Kopala. Do roku 1967
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byly dokon"eny celkem 44 mapy LAC, pokr#vající v&t'í "ást p$ivrácené strany M&síce. Projekt, kter# p%vodn&
po"ítal s pokrytím celého povrchu M&síce (v"etn& odvrácené strany) 144 mapami, bohu!el nebyl nikdy
dokon"en.

Snímkování M&síce z kosmick#ch sond, zahájené programy Ranger a Lunar Orbiter v letech 1964 - 1967, ukázalo
"etné (a p$irozen& nevyhnutelné) nep$esnosti map LAC, zalo!en#ch na terestrick#ch pozorováních. Velk#mi
dalekohledy lze za ideálních podmínek rozpoznat na M&síci podrobnosti velké asi 300 a! 500 metr%; men'í
detaily b#vají "asto interpretovány chybn&, omezená rozli'ovací schopnost dalekohledu a v'udyp$ítomn# neklid
vzduchu kladou pozemskému pozorování (vizuálnímu i fotografickému) nep$ekro"itelné meze. Takové nesnáze
u kosmick#ch sond odpadají.

P&t sond Lunar Orbiter snímkovalo dohromady tém&$ 99 % povrchu M&síce. V&t'ina povrchu p$ivrácené strany
byla vyfotografována s rozli'ením od 75 do 125 metr%, tedy mnohem podrobn&ji, ne! dovolují rozli'it na M&síci
terestrická pozorování. Nebyl tu v'ak ji! zájem star'í mapy LAC p$epracovat s vyu!itím nov#ch podklad% a
projekt dokon"it. Závod o M&síc toti! nab#val na úpornosti a globální mapování v n&m nem&lo prvo$ad#
v#znam: pozornost kartograf% se soust$edila spí'e na detailní mapy oblastí, p$icházejících v úvahu pro p$istání
astronaut%. P$esto pat$í mapy LAC k tomu nejlep'ímu, co kdy bylo v kartografii M&síce vytvo$eno. V neposlední
$ad& jsou to mapy krásné, názorné a velmi dob$e "itelné; poprvé na nich byla uplatn&na nová technika kresby
stínovaného terénu pomocí speciální st$íkací pistole. Tato technika (vyvinula ji sle"na Patricia Bridges z t#mu
kartograf% ACIC) je od té doby standardn& pou!ívána na v'ech moderních mapách t&les slune"ní soustavy.

Mapování M!síce z kosmick"ch sond

)edesátá léta pat$ila M&síci. Asi nejv#znamn&j'ím úsp&chem selenografie v té dob& bylo roz'í$ení mapování na
odvrácenou stranu M&síce. Navzdory v!it#m u"ebnicov#m tvrzením, !e díky libracím m%!eme ze Zem&
postupn& pozorovat a! 59 % m&sí"ního povrchu, bylo mo!no p$ed érou m&sí"ních sond spolehliv& mapovat jen
necel#ch 50 % povrchu na'eho souseda. Zna"né nerovnosti terénu a extrémní perspektivní zkreslení p$i okraji
m&sí"ního disku znemo!(ují rozpoznat ze Zem& skute"nou podobu útvar% v okrajov#ch partiích M&síce.
Chceme-li poznat okrajové partie a tím spí'e odvrácenou stranu M&síce, nezb#vá ne! si prohlédnout na'eho
souputníka z jin#ch sm&r%, o"ima kosmick#ch sond. První pohled na "ást odvrácené strany zprost$edkovala
sov&tská sonda Luna 3 ji! v roce 1959. Cel# povrch M&síce byl v'ak poprvé systematicky snímkován americk#mi
sondami Lunar Orbiter a! v letech 1966-67. Od roku 1967 byl ji! zmapován cel# M&síc s v#jimkou 1 % svého
povrchu; poslední bílé místo z%stalo (a! do roku 1994) v okolí ji!ního pólu.

"Express Science" aneb "v&da z rychlíku", jak se n&kdy ozna"uje v#zkum na'í p$irozené dru!ice v období závodu o
M&síc, poznamenala i program Lunar Orbiter: nedostate"ná data ke snímk%m se stala no"ní m%rou kartograf%.
Náhle tu byly nesmírn& podrobné snímky povrchu M&síce, ale nebylo v lidsk#ch silách umístit je dostate"n&
p$esn& do sít& m&sí"ních poledník% a rovnob&!ek. Nejv&t'í nejistota v polohách útvar% byla na mapách
odvrácené strany M&síce, kde chyby dosahovaly n&kolika stup(% (selenocentricky), co! znamená deseti a!
stakilometrové chyby v sou$adnicích.

Následovaly ov'em dal'í mapovací programy, p$edev'ím v rámci americk#ch projekt%. Rovníkové oblasti v
rozloze asi 20 % z celkového povrchu M&síce byly velmi podrobn& a p$esn& mapovány z kosmick#ch lodí Apollo
15, 16 a 17. Orbitální moduly t&chto expedic byly vybaveny speciálními mapovacími a panoramatick#mi
kamerami s vysok#m rozli'ením. Fotografovalo se na filmov# materiál, kter# pak posádky dopravily na Zemi k
dal'ímu zpracování, tak!e odpadly problémy s dálkov#m p$enosem obrazu. Ke v'em snímk%m byla tentokráte k
dispozici ve'kerá data, nezbytná k jejich kartografickému vyhodnocení. Odkazem projektu Apollo jsou mimo jiné
série p$esn#ch map v m&$ítku 1:250 000 (Lunar Topographic Orthophotomaps, Lunar Orthophotomaps). Byly té!
aktualizovány a dopln&ny n&které mapy LAC 1:1 000 000 v rovníkové oblasti M&síce. Bohu!el, program Apollo
byl ukon"en p$ed"asn&. Kompetentní "initelé rozhodli, !e létání na M&síc a sbírání kamení stálo poplatníky u!
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dost pen&z, Rus%m u! net$eba dále demonstrovat, kdo je první, a zb#vající t$i plánované lety Apolla byly tedy
zru'eny. P$itom nejmén& dva ze zb#vajících let% mohly zahrnovat snímkování z polární dráhy a tím by b#valo
bylo mo!né dosáhnout tém&$ úplného a podrobného zmapování M&síce u! v sedmdesát#ch letech.

M!síc po dvaceti letech a dále

Nahodilé snímky M&síce p$icházely pozd&ji nap$. ze sond typu Zond, Mariner 10 a Galileo. Sonda Mariner 10,
ur"ená k v#zkumu Merkuru, prolet&la v r. 1974 kolem M&síce; p$itom byl testován kamerov# systém sondy a
získána velmi dobrá mozaika ze snímk% okolí severního pólu M&síce. V letech 1990 a 1992, v obou p$ípadech v
prosinci, prolet&la kolem M&síce sonda Galileo, vyu!ívající "gravita"ní prak" od Zem& ke zm&n& dráhy k Jupiteru.
"Letm# pohled" z Galilea sta"il k objevu gigantické impaktní pánve (pozd&ji nazvané South Pole - Aitken) na
odvrácené stran& M&síce. Snímky z pr%letov#ch sond nazna"ily velmi slibné perspektivy pro mapování M&síce s
vyu!itím pokro"il#ch technologií. Meziplanetární sonda Galileo jako první nesla CCD-kameru se systémem pro
digitální p$enos obrazu; tato technika poskytuje mnohem kvalitn&j'í data pro mapovací (i jiné) ú"ely, ne!
p$edtím pou!ívan# televizní p$enos obrazu. Pokro"ilá technika rovn&! umo!nila fotografování v n&kolika
vybran#ch spektrálních oborech (multispektrální zobrazování). Sonda Galileo tak p$edznamenala novou etapu
mapování M&síce, charakterizovanou pozoruhodn#mi v#sledky pozd&j'ích um&l#ch dru!ic Clementine a Lunar
Prospector.

Na systematické, globální mapování "ekal M&síc a! do roku 1994, kdy sonda Clementine po$ídila z polární
ob&!né dráhy kolem M&síce p$es 2,5 milionu snímk% v n&kolika spektrálních oborech, spolu s m&$ením v#'ek a
dal'ích parametr%. Snímky z Clementine vyplnily také zb#vající bílé místo na mapách okolí ji!ního pólu M&síce.
Poprvé byl získán globální soubor digitálních dat, charakterizujících $adu parametr% m&sí"ního t&lesa, v"etn&
p$esn#ch poloh zobrazen#ch útvar%. Data z Clementine umo!(ují mapovat nejen m&sí"ní krajinu, ale také tvar
celého m&sí"ního t&lesa, zastoupení ur"it#ch chemick#ch prvk% na povrchu M&síce, gravita"ní pole M&síce atd.

Sonda Clementine zprost$edkovala vskutku komplexní pohled na M&síc, zejména z geofyzikálního a
geologického hlediska. Dal'í podstatn# pokrok v tomto sm&ru znamenaly v#sledky pozorování z dru!ice Lunar
Prospector, která operovala na polární ob&!né dráze kolem M&síce od ledna 1998 do "ervence 1999. Dru!ice
podrobn& mapovala chemické slo!ení m&sí"ního povrchu, pátrala po ledu v polárních oblastech, m&$ila
charakteristiky gravita"ního a magnetického pole M&síce atd. Velk# ohlas m&lo oznámení objevu vodního ledu o
p$edpokládané hmotnosti kolem t$í miliard tun, nacházejícího se ve stále zastín&n#ch oblastech na obou pólech.
Mezi p$ístroji Lunar Prospectoru v'ak nebyla fotografická kamera.

Ze dvou posledn& jmenovan#ch sond to tedy byla Clementine, která po$ídila data pot$ebná k mapování
povrchov#ch útvar% m&sí"ní krajiny. Hlavním posláním Clementine bylo ov&$ování funkce celé $ady nov#ch
senzor% pro r%zné ú"ely (byla to p%vodn& vojenská sonda, p$ipravená v rámci programu SDI - strategické
obranné iniciativy). Proto byla dráha sondy zvolena jako jist# kompromis, bohu!el nevhodn& pro pot$eby
topografického mapování. V&t'ina m&sí"ního povrchu byla snímkována "se Sluncem v zádech", tj. v úpl(kovém
osv&tlení, beze stín%, je! by daly vyniknout povrchov#m útvar%m. Digitální mapy z Clementine sice mají vysokou
polohovou p$esnost, poskytují rozli'ení podrobností do velikosti 100 metr%, ale na p$evá!né "ásti m&sí"ního
povrchu nepodávají plastick# a názorn# obraz terénu (s v#jimkou okolí pól%, kde je Slunce stále nízko nad
obzorem).

Ne! se do"káme nov#ch sond a vhodn&j'ích snímk% M&síce, nabízí se zajímavá mo!nost vyu!ití p$es 30 let
star#ch, ale dosud nep$ekonan#ch záb&r% ze sond Lunar Orbiter (LO). Digitalizované snímky z LO lze v po"íta"i
geometricky transformovat (cílen& deformovat) tak, aby se p$esn& kryly s odpovídajícími "ástmi mapy ze sondy
Clementine. Tak je kone"n& mo!né správn& "usadit" snímky z LO do sou$adnicové sít& a sestavit z nich p$esnou a
velmi u!ite"nou mapu. Pilotní projekt tohoto druhu realizoval v r. 2001 astrogeologick# t#m USGS (U.S.
Geological Survey) ve Flagstaffu, Arizona, kde je sv&tov& známé centrum kartografie t&les slune"ní soustavy. Na
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zkou'ku bylo upraveno a s velmi dobr#m v#sledkem transformováno 5 snímk% z LO. Na pokrytí celého M&síce by
bylo zapot$ebí zpracovat asi 400 záb&r% z LO. Bude-li takov# projekt realizován, bude to zna"n# pokrok v
mapování M&síce, zejména t&ch jeho "ástí, které le!í mimo rovníkovou oblast, snímkovanou z orbitálních
modul% Apollo.

Ani d%myslné vyu!ití snímk% z LO a Clementine v'ak nem%!e nahradit "i doplnit chyb&jící informace o terénních
tvarech v m&sí"ní krajin&. Nap$. nízké, oblé vyv#'eniny, jako jsou tzv. dómy nebo mo$ské h$bety, "ela lávov#ch
proud% apod., se prozradí sv#m stínem jen v bezprost$ední blízkosti terminátoru (rozhraní mezi osv&tlenou a
neosv&tlenou polokoulí). To dob$e znají pozorovatelé M&síce, kte$í díky z$eteln#m stín%m snadno rozli'í u
terminátoru nepatrné vyv#'eniny "i deprese, jaké se na fotografiích z LO, po$ízen#ch p$i jiném, mén& p$íznivém
osv&tlení, prost& neprojevují. Také proto dosud "ekáme na p$í'tí um&lé dru!ice M&síce, které budou
systematicky a v krátk#ch "asov#ch odstupech fotografovat okolí ranního i ve"erního terminátoru. Snímky
takového charakteru, nejlépe stereoskopické a dopln&né v#'kov#mi daty, by bylo mo!no vyu!ít k podrobnému
globálnímu zmapování M&síce, v"etn& vytvo$ení digitálního t$írozm&rného modelu m&sí"ního povrchu. Z
technického hlediska by to dnes byl rutinní projekt, vycházející z vícekrát ov&$en#ch postup% a technologie.
Budoucí mapovací dru!ice M&síce by m&la realizovat program srovnateln# s v#sledky sond Marsu, jako byly
Viking 1 a 2 (1976 - 1980), nebo mimo$ádn& úsp&'n# Mars Global Surveyor (mapuje Mars velmi podrobn& od r.
1999 dodnes). Zatím m%!eme pouze konstatovat, !e Mars (ale i jiná vzdálená t&lesa slune"ní soustavy) je jako
celek zmapován lépe, systemati"t&ji a p$esn&ji ne! neskonale bli!'í M&síc. Je a není to paradox; díky pokro"ilé
technologii snímání a p$enosu dat není vzdálenost mapovaného t&lesa rozhodující pro kvalitu p$ená'en#ch
údaj%.

V#zkum M&síce a jeho budoucí vyu!ití (projekt stálé osídlené základny na M&síci) je dnes ve stínu projekt% s vy''í
prioritou, av'ak dal'í lety k M&síci se ji! prakticky p$ipravují. Na konec roku 2002 byl plánován start japonské
sondy Lunar-A, vybavené mimo jiné senzory i mapovací kamerou s rozli'ením t$icetimetrov#ch podrobností na
m&sí"ním povrchu. Dal'í japonská sonda, Selene, se p$ipravuje na rok 2004; její orbitální "ást bude vybavena
také kamerou, laserov#m v#'kom&rem a radarem. V kv&tnu 2004 by m&la b#t navedena na polární dráhu kolem
M&síce evropská (ESA) sonda SMART-1. Po dobu 'esti m&síc% má SMART-1 mapovat M&síc pomocí miniaturní
CCD kamery s rozli'ením podrobností do 50 m. Budou-li tyto a jiné p$ipravované projekty úsp&'né, mohli
bychom se v pr%b&hu prvního desetiletí 21. století do"kat v#znamného pokroku i v mapování M&síce. Podpo$il
by se tím i dal'í v#zkum M&síce, kter# není v !ádném p$ípad& ukon"en.

Poznámka pod #arou

K na'emu p$ehledu dodejme je't& praktickou poznámku o formách a dostupnosti map M&síce. V 60. a 70. letech,
zejména po skon"ení projektu Apollo, vzniklo jen v USA p$es 800 map nejr%zn&j'ích m&$ítek, provedení a ur"ení.
V#sledn#m produktem v té dob& byla p$irozen& mapa vyti't&ná na papíru. Naprostá v&t'ina t&chto map se
neobjevila na kni!ním trhu a zájemci si je objednávali individuáln&, p$ímo u v#robce. Dvacetilet# odstup v
mapování M&síce od Apolla ke Clementine znamenal také podstatnou zm&nu v p$ístupu, technice, metodách
v#roby a distribuce nov#ch map. V#roba ti't&n#ch map (nejen M&síce, ale i ostatních t&les slune"ní soustavy)
byla zna"n& omezena. Data ze sondy Clementine ji! nebyla zpracována ve form& vyti't&né mapy, ale v#hradn& v
digitální podob&. Pro odborné kruhy, kde je u!ivatel% málo, se tisk nevyplatí, nehled& na to, !e tiskem ani dost
dob$e nelze zobrazit ve'kerá získaná data a jejich kombinace tak, jak je zapot$ebí pro $e'ení jednotliv#ch
v#zkumn#ch úkol%. K u!ivateli se digitální mapy dostávají na nosi"ích CD ROM, prost$ednictvím internetu apod.
(nap$.: http://pdsmaps.wr.usgs.gov/maps.html). Na papíru nadále z%stávají mapy ur"ené pro nej'ir'í okruh
zájemc%: nást&nné mapy, 'kolní atlasy, mapy a atlasy pro astronomy amatéry apod., b&!n& dostupné na kni!ním
trhu. V *eské republice je nejv&t'ím vydavatelem a distributorem astronomick#ch map Hv&zdárna a planetárium
hl. m. Prahy (http://www.planetarium.cz).

Ing. Antonín Rükl je pracovníkem pra!ského planetária. P$evzato z "asopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ro"ník 47 (2002), ".
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Sv!telné zne"i#t!ní z pohledu radioastronoma
So!a Ehlerová 
CrP 2003/3

V!ichni pova"ujeme za samoz#ejmé obrázky vesmíru po#ízené n$kter%m z mnoha radioteleskop& na sv$t$. Se
stejnou samoz#ejmostí - a bez jakéhokoli údivu - bereme na v$domí fakt, "e na stejn%ch vlnov%ch délkách vysílá
rozhlas a televize, odehrává se komunikace s dru"icemi, fungují na nich mobilní telefony. Ale ona to
samoz#ejmost není. Aby vedle sebe mohli existovat r&zní u"ivatelé radiov%ch frekvencí, jsou zapot#ebí jasn$
stanovená pravidla. A ty v p#ípad$ radiov%ch frekvencí na!t$stí existují a fungují po mnoho let. Tenhle 'lánek se
sna"í popsat situaci v radioastronomii pro 'lov$ka, kter% je zvykl% spí!e na optickou oblast spektra a pod pojmem
"pozorovací problémy astronomie zp&sobené 'lov$kem" si p#edstaví sv$telné zne'i!t$ní. Nechci nijak
bojkotovat 'i shazovat boj za temné nebe, chci pouze poukázat na fakt, "e neoptimální pozorovací podmínky
mají i neopti'tí astronomové a je správné v$d$t i o nich. Zárove( chci poukázat na to, "e problémy, dnes
existující pouze v radioastronomii, se velmi pravd$podobn$ budou v dohledné dob$ dot%kat i jin%ch oblastí a
bude pot#eba je #e!it. Radioastronomie v tomto m&"e jít p#íkladem.

Správa spektra

O vyu"ívání radiov%ch frekvencí rozhoduje Mezinárodní telekomunika'ní unie (International
Telecommunications Union, ITU). Frekvence mají p#id$lené své u"ivatele, obvykle je jeden nebo více primárních
u"ivatel& a jeden nebo více sekundárních. Sekundární u"ivatelé nesmí svou 'inností omezovat 'i zp&sobovat
!kodu primárním u"ivatel&m. Dále samoz#ejm$ nikdo nesmí p&sobit !kodu 'i omezovat u"ivatele jin%ch
frekvencí. Mezi u"ivateli radiového spektra mají radioastronomové specifické postavení. Jsou toti" pasivními
u"ivateli spektra, pouze "poslouchají" (s v%jimkou radarov%ch studií nap#. asteroid&, ale takováto m$#ení tvo#í jen
malou 'ást astronomick%ch pozorování). Na!t$stí i pasivní u"ivatelé mají v rámci ITU svá práva, mnoho
astronomicky zajímav%ch frekvencí je primárn$ alokováno pro radioastronomy (nap#. známá 'ára 21 cm
neutrálního vodíku, tj. 1420 MHz). Radioastronomové se mezi u"ivateli radiového spektra vyzna'ují je!t$ jednou
zvlá!tností: signály, které pozorují, jsou velmi slabé, obvykle na úrovni !umu pro um$le generované zá#ení, a
proto jsou víc ne" jiní ohro"eni (odpadním) vysíláním ostatních u"ivatel&.

RFI

Pokud se n$jak% um$le vytvo#en% signál dostane do m$#ení, mluvíme o existenci interference na radiov%ch
frekvencích (radio frequency interference, RFI). Projevy RFI jsou nejr&zn$j!í. M&"e se jednat o náhodné zv%!ení
intenzity na jedné frekvenci, m&"e se jednat o zdánliv$ malinkaté zv%!ení intenzity v !irokém frekven'ním pásu,
m&"e to b%t jen záblesk anebo slo"it$ 'asov$ modulovan% dlouhodob% signál, cokoli. Zále"í samoz#ejm$ na
zdroji RFI, a tím m&"e b%t mnoho p#ístroj&. Krom$ vysíla'& rozhlasového a televizního signálu jsou to za#ízení
slou"ící komunikaci (naviga'ní za#ízení, za#ízení pro komunikaci satelit& se zemí atp.), ale i projí"d$jící auta,
letadla, po'íta'e a mnoho jin%ch v$cí. )ivot lidí zkoumajících zdroje RFI na radioobservato#ích v$ru není
jednoduch%.

Na typu RFI zále"í také zp&sob, jak%m se z m$#ení odstra(uje. V zásad$ jsou dv$ techniky: 1) ru!ivé signály
odstranit z m$#en%ch dat; 2) ru!ivé signály odfiltrovat je!t$ d#ív, ne" se zaznamenají (tedy n$kde na úrovni
p#ijíma'e). V!echno stojí a padá s tím, "e musíme b%t schopni RFI rozpoznat, co" v&bec nemusí b%t jednoduché.
Na frekvencích, kde ru!ení není takov%m problémem, se obvykle RFI odstra(uje a" po m$#ení; maximáln$ b%vají
u p#ijíma'& filtry odstra(ující p#íli! vysoké signály, které by mohly po!kodit citlivá za#ízení dále v p#ístroji. To se
t%ká i náhodn%ch zdroj& (auta...), které se vyskytují nesystematicky a nepredikovateln$.
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V p#ípadech, kdy RFI znemo"(uje radioastronomická pozorování, ale zdroj RFI nevysílá po#ád, se pou"ívá metoda
zvaná "blanking" - pozoruje se p#eru!ovan$. P#íkladem je pozorování 300metrov%m radioteleskopem v Arecibu
(Portoriko) na frekvencích 1330/1350 MHz. Na t$chhle frekvencích vysílá nedalek% radar. P#i radioastronomick%ch
pozorováních se proto pou"ívá speciální za#ízení, které se zesynchronizuje s radarem a vypíná teleskop na dobu
trvání radarového pulsu a jeho odraz&. Radar vysílá pulsy p#ibli"n$ jedenkrát za 3 milisekundy, z toho asi 0,5 ms
p#ipadá na záblesk a ozv$ny, tuto p&lmilisekundu se nepozoruje.

Je jasné, "e na frekvencích, na kter%ch se vysílá neustále (nap#. televizní a rozhlasové vysílání), není mo"no
pozorovat v&bec.

V ka"dém p#ípad$ stojí za to si zjistit, která za#ízení jsou zdrojem RFI. M&"e se stát, "e provozovatel takového
za#ízení ani neví, "e je zdrojem ru!iv%ch signál& a p#itom je schopen a ochoten tuto emisi potla'it 'i v ideálním
p#ípad$ úpln$ odstranit. Jedná-li se o RFI na frekvenci alokované radioastronomii, pak mají radioastronomové i
oporu v zákon$. Kdy" u" se (z jak%chkoli d&vod&) nepoda#í RFI odstranit, jsou alespo( b$"né dohody, kdy na
po"ádání provozovatel ru!iv% zdroj vypne 'i sní"í jeho aktivitu. Ob'as, samoz#ejm$, se provozovatel s
radioastronomy nedomluví a pak obvykle trpí pozorování.

Problémy posledních let

V poslední dob$, v souvislosti s rozmachem mobilních telefon&, je kritická situace v pásmu frekvencí 1610.6-
1613.8 MHz. Toto pásmo je primárn$ ur'eno k radioastronomick%m ú'el&m. Chrání 'áru 1612 MHz, co" je
nejv%znamn$j!í p#echod v molekule hydroxylu OH. To je, mimochodem, první radiov$ zachycená molekula ve
Vesmíru. Dnes je v$t!in$ lidá známá ve spojení "OH masery" 'i "OH obálky". Zárove( je uvedené pásmo ur'eno
pro komunikaci se satelity (Mobile-Satellite Service, MSS), MSS má sekundárn$ ur'eno i vedlej!í frekven'ní
pásmo. Pro radioastronomii se v souvislosti s MSS objevily dv$ pohromy spojené se systémy dru"ic GLONASS a
IRIDIUM. Jedna z t$chto pohrom má (snad) !*astné #e!ení, druhá bohu"el zatím ne.

Systém dru"ic GLONASS GLONASS (Global Navigation Satellite System) slou"í, stejn$ jako znám$j!í GPS,
naviga'ním ú'el&m. Po vypu!t$ní prvních dru"ic bylo radioastronom&m jasné, "e úrove( pozorování v oblasti
1610,6 - 1613,8 MHz se v%razn$ zhor!ila a "e po vypu!t$ní celého plánovaného systému budou pozorování úpln$
znemo"n$na. Na!t$stí do!lo k dohod$ mezi radioastronomy a provozovatelem systému (GLONASS spadá pod
ministerstvo obrany Ruské federace), podle které dru"ice nepou"ívají frekvence v pásmu 1610,6 - 1613,8 MHz a
postupn$ p#echázejí na jiné. Krom$ toho mají nov$ vypou!t$né satelity ochranné filtry pro frekven'ní pásma
1610,6 - 1613,8 MHz a 1660 - 1670 MHz.

Systém dru$ic IRIDIUM

Systém dru"ic slou"í síti mobilních telefon&. Hned po prvních specifikacích systému se radioastronomové ozvali
s námitkami, "e provozováním IRIDIa dojde k problém&m s pozorováním. Bohu"el, provozovatel systému
(spole'nost Motorola Inc/Iridium LLC) neud$lal po technické stránce s dru"icemi nic, u'inil pouze (pro
radioastronomy nepou"iteln%) návrh na zm$nu provozu pozemních stanic. Nakonec to dopadlo tak, "e se
radioastronomové vlastn$ vzdali. První podlehli astronomové ve Spojen%ch státech a domluvili se s IRIDIem na
n$kolika hodinách denn$ - v dob$ mal%ch nárok& na systém - kdy IRIDIUM doká"e dr"et hladinu RFI na
hodnotách podle doporu'ení ITU a kdy je mo"no pozorovat. Radioastronomové v Evrop$ vzdorovali déle, ale
stejn$ jim to nepomohlo, mo"nosti pozorování v oblasti 1610,6 - 1613,8 MHz jsou omezené.

Pravd$podobn$ jedin% nad$jn% rok v rámci provozu IRIDIa byl rok 2000, kdy se zdálo, "e díky bankrotu
spole'nosti bude nutno systém zlikvidovat (ostatn$, nepozorovali jste i vy "poslední záblesky Iridia"?). Radost
radioastronom& byla p#ed'asná, od roku 2001 je IRIDIUM spravováno nov$ zalo"enou spole'ností Iridium
Satellite LLC (provozovatelem je nyní Boeing namísto Motoroly) a nadále funguje.
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Co na záv!r?

P#es v!echny problémy, p#es v!eobecn% "nedostatek" a ohromnou poptávku po radiov%ch frekvencích není
situace radioastronom& úpln$ zoufalá. Jsou p#esn$ definovaná pásma, která jim "pat#í", jejich práva jsou
uznávána ITU. Technick% v%voj jde ale stále dál, a to sm$rem k vy!!ím a vy!!ím frekvencím. B$hem n$kolika let by
mohly b%t (no, #ekn$me si to up#ímn$, budou) v ohro"ení pozorování v submilimetrové a infra'ervené oblasti.
Pak u" je na #ad$ oblast optická. Frekvence spadající do správy ITU kon'í na 275 GHz (1 mm), dál není nic, "ádné
dohody, "ádné záruky. Asi bychom se m$li zamyslet co dál. Byla by !koda ztratit nadlouho mo"nost pozorovat, co
#íkáte?

Aby to nezn$lo úpln$ depresívn$, poznamenávám, "e touto otázkou se bude zab%vat Sv$tová Radiokomunika'ní
konference (World Radiocommunication Conference, WRC) na zasedání v roce 2006.

WWW odkazy: Pokud se chcete o RFI, správ$ spektra a obecn$ o problémech radioastronomie dozv$d$t n$co víc,
doporu'uji stránky Komise pro radioastronomické frekvence (Committee on Radio Astronomy Frequencies,
CRAF) http://www.astron.nl/craf - najdete tam také spoustu odkaz& na evropské radioastronomické observato#e.

RNDr. So(a Ehlerová, PhD. Zam$stnanec Astronomického ústavu AV +R, odd$lení dynamické astronomie. Absolvent MFF UK, obor
astronomie a astrofyzika (magisterské studium ukon'eno 1995, doktorské 2000). Kdysi dávno také spolupracovník ,tefánikovy
hv$zdárny. Odborné zájmy: mezihv$zdné prost#edí, tvorba hv$zd.
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Listování v pam!tech
Lud!k Va"ta 
CrP 2003/4

Ji! v n"kolika #íslech CrP jste si mohli p$e#íst v%&atky z dobov%ch záznam' n"jak%ch astronomick%ch úkaz' #i
událostí, které se na(eho tématu dot%kají. Za p$ipomínku stojí Úplná zatm"ní Slunce podle o#it%ch sv"dk', která
shromá!dil Marek Zawilski (viz. CrP 9/2000). Dnes bychom se podívali na dal(í p$ípady.

Práv" Marek Zawilski nedávno na(el záznam o zatm"ní z roku 1706 v knize m"sta Zb)szy* (západn" od
Poznan"). Pravd"podobn" se jedná o první záznam úplného zatm"ní v pol(tin".

1706 D[ne] 12. kv!tna bylo velké zatm!ní v poledne tak dalece, "e temnota byla jako v noci a vid!ny byly hv!zdy v
tom míst!, kde m!lo b#t Slunce - kdy z toho zatm!ní potom nastalo prudké po$así.

Zatm"ní Slunce zaznamenal v Husitské kronice Vav$inec z B$ezové a hned ho vyu!il v ideologickém boji:

Potom sedmého dne m!síce $ervna, kter# byl v pátek po sv. Bonifácovi, o jedenácté hodin! nastalo úplné zatm!ní
Slunce, tak"e se nemohly slou"iti m%e bez sv!tel. Stalo se to na znamení, "e se slunce spravedlnosti, Kristus, zatm!lo v
srdcéch mnoh#ch prelát&, kte'í dychtili po tom, aby koncil mistra Jana Husa co nejd'íve poslal na smrt. (Svoboda
Praha, 1979)

A zatm"ní Slunce do t$etice, tentokrát o zatm"ní Slunce ve Lvov", jak si ho z vypráv"ní svého otce zapamatovala
Marie Kubiszová z Hnojníku (slezská obec západn" od T$ince). Pravd"podobn" se jednalo o zatm"ní 28. #ervence
1851. Zachycené vypráv"ní je ve slezském ná$e#í, ale jist" porozumíte:

Opowiadali nóm roz tatulek, (e jak byli we Lwowie, to tam widzieli za)miyni s*ó+ca. Przez dziy+ tam by*o tak )ma,
jak w nocy. Trwa*o to tak trzi godziny, (e ludzie musieli ro(yga) ,wiat*a. Ludzie byli w strasznym pop*ochu, (egnali
sie i rzykali po swojimu:
- Hospody pomy*uj, pomy*uj, pomy*uj!
Potym po trzech godzinach, tak póma*u, póma*u zacz*o sie pokazowa) s*óneczko, a( sie za, pieknie rozwidni*o.

Kroniky nám p$iná(ejí zprávy i o jin%ch nebesk%ch úkazech. Pam"ti !amberské tak uvád"jí:

Léta 1737. Dne 16. prosince sv!tlost na obloze nebeské se jest ukázala, tak"e tak'ka hned $asn! zve$era cel# sv!t od
9. a" do 10. hodin! $erven# byl, jakoby ho'elo, a zem!  nejiná$e byla, ne" jakoby ji krví polil, co by to znamenati m!lo,
to B&h v dobré obrátiti rá$i", nebo o p&lnoci se to zase p'ihodilo po druhé, a po $tvrtej hodin! stalo se to po t'etí.

My se te+ m'!eme dob$e domnívat, !e tehdej(í obyvatelé vid"li polární zá$i. Tu ostatn" zaznamenali v roce 1938
i v obci O$ech (jihozápadn" od Prahy):

25. ledna 1938 polární zá'e, zjev kter# vzbudil obdiv a hr&zu, byl vid!n ve$er 9.hod a trval do 11 hod, a není u nás
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pam!tníka, kter# vid!l n!kdy tento úkaz. Obloha zbarvena rud!%arlatov! prostoupená $ern#mi mraky, mezi nimi
prosvítali prostory rudé a zlatov! $ervánky postupující od severu k západu a strácející se k v#chodu, místy
prostoupena b!lav#mi %irok#mi sv!teln#mi pruhy, a cel# zjev $inil dojem jako vlny na krvavém mo'i. Nejen lidé, ale i
zví'ata jevili nepokoj $eho si neobvyklého. Zá'e ta byla vid!na nad celou Evropou.

Pam"ti m"sta Ivanovic na Hané zase zaznamenaly pád meteoritu:

Roku 1878, 15. $ervence odpoledne spadl na pole t!%ické nedaleko hranic ivanovsk#ch pov!tro- vá"ící 49 liber (27,5
kg). Pád provázen byl siln#m, daleko sly%iteln#m zvukem. Sb!hlo se tam mnoho lidu z okolí. Pov!tro- zavezen byl
pak zanedlouho do Vídn! a tam ulo"en v musejních sbírkách a le"í tam doposud.

Rychtá$ st$edo#eské obce Mil#ice (nedaleko Nymburka) a sedlák Franti(ek Vavák si po n"kolik desítek let vedl
kroniku, která byla pak vydána tiskem na p$elomu 19. a 20. století. V Mil#icích za!ili pád meteoritu v roce 1808 a
Vavák se odvá!il i jisté chemické anal#zy vzorku nalezeného t"lesa.

M!síce zá'í dne 3.ho, v sobotu p'ed ned!lí 13. po sv. Duchu okolo 3.tí hodiny s poledne okolo Labe P'erov! a Lysé
neoby$ejná a stra%livá bou'e zjasna se stala. Nejprv t'ikrát stra%liv! zah'm!lo a potom ustavi$n! chvíli, asi 1/4
hodiny, h'm!lo, jako by bubnoval, tak sice, "e se toho lidé velmi d!sili a mnozí se t'ásli. V tom beze v%eho de%t! u vsi
Stratova na panství lyském na jednu louku, kde" seká$i otavu sekali, mezi n! spadl kámen s oblohy, ani na to hledí a
velmi se zd!sili, v%ak "ádného netrefil. Ten, kdy" do vsi p'inesli a jej vá"ili, m!l n!co p'es 5 liber tí"e; druh# takov# také
spadl 6 liber t!"k# a t'etí 3 libry t!"k# na polích u té vsi.

Z toho, jen"  u Stratova spadl a od lidí roztlu$en i sem tam po kousku roznesen byl, i já kousek jsem dostal; jest velmi
tvrd#, pomodral# a jako k n!jaké rud! podobn#, v%ak pro tu tvrdost dá se kousati a v zubech rozdrobiti, ale jest beze
v%í chuti.

Dne 4. zá'í, v ned!li, p'ijela komisí do vsi Stratova, pan krajsk# komisa',  pan knihovní a 'iditel panství lyského a pan
justiciá' Prá%il z Lysé a tu prohlédli v%ecka ta místa, kde ty kameny spadly, a od t'í letit#ch soused& p'ísahu p'ijali, a$
pak více lidu cht!lo p'ísahat, obzvlá%t! i na to, "e v tom h'm!ní, jen"  bylo, jako by bubnoval, sly%eli taky v obloze
muziku, pískání a troubení. Dva celé kameny, jeden 6 liber a druh# 3 libry t!"k#, vzali ti páni do Lysé a odtud snad
dále je poslali. Z toho prvního kamene ten kousek, kter# jsem já hned toho 4. dne zá'í taky dostal, poslal jsem dnes,
19. 'íjna, do .esk#ch Bud!jovic tamnímu kapitolnímu panu d!kanu, panu Josefovi Pingasovi.

O rok d$íve, tedy v roce 1807, vid"l Franti(ek Vavák i kometu. Popsal i nakreslil:

Toho m!síce 'íjna ukázala se na obloze nebeské hv!zda ocasatá aneb kometa. Vid!ti se dala hned zve$era k stran!
polední, majíc ocas krátk#, tak jen jako chvo%ti%t! (ko%ti%t!) k v#chodu obrácen#, a zapadala p'ed p&lnocí p'i západní
stran!. Její nastání rozdíln! se praví, jak ji kdo nejprve spat'il. Já jak sly%el od mnoh#ch její vid!ní, nejprvn!j%í jsou,
jen"  ji dne 6. 'íjna spat'ili, a dala se vid!ti (kdy" nepr%elo) ka"d# ve$er na tento zp&sob jak %la k západní stran!.

Do star%ch kronik a rukopis' jsem se pustil, abych na(el n"jak% zápis o zatm"ní Slunce z roku 1706, po n"m! se
u! n"kolik let pídí v%(e zmín"n% Marek Zawilski, proto!e nena(el zatím !ádn% #esk% popis tohoto zatm"ní. A
proto!e takové staré záznamy jsou milé, krásné i pou#né, bylo by (koda se o n" nepod"lit t$eba na stránkách CrP.
Kdyby tedy n"kdo na(el n"jaké staré astronomické záznamy, t$eba i ze star%ch novin, byl bych rád, kdyby mi dal
v"d"t. Zvlá(t" pak o ji! zmi&ovaném zatm"ní Slunce v roce 1706. Za n"jak% #as bychom se s nimi mohli znovu
setkat na stránkách Corony Pragensis (samoz$ejm" zápisy budou uvedeny i s uvedením jejich objevitele #i
zasilatele).
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P$ípadné v%pisky z kronik i  s uvedením zdroje, prosím, zaslat e-mailem na adresu ludek @ astro.cz. V%pisky by m"ly b%t p$esn"  tak, jak v
originále, tedy i s p$ípadn%mi pravopisn%mi chybami atp.
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Pozorování Leonid a jejich spekter
Ji!í Borovi"ka 
CrP 2003/6

V roce 2002 skon!ila p"tiletá éra vysoké aktivity meteorického roje Leonid, je# se podle posledních model$
nebude v tomto století v takovém rozsahu opakovat. Pracovníci odd"lení meziplanetární hmoty
Astronomického ústavu v Ond%ejov" m"li to &t"stí, #e byli p%itom. Nesta!ilo p%itom samoz%ejm" !ekat v
Ond%ejov" – nejenom kv$li notoricky &patnému po!así v polovin" listopadu, ale proto#e meteorické de&t" trvají
jen krátce a u Leonid jsou v#dy viditelné na temné obloze jen z necelé !tvrtiny zemského povrchu. Procestovali
jsme proto za ta léta velkou !ást severní polokoule, v"t&inou s vydatn'm finan!ním p%isp"ním ze zahrani!í.

Tabulka obsahuje v&echna maxima Leonid v uplynul'ch letech s p%epo!tenou zenitovou hodinovou frekvencí
(ZHR) vy&&í ne# 100. Je mezi nimi i p"t meteorick'ch de&($ s frekvencí vy&&í ne# 1000. Dé&( roku 1999 (viditeln' z
Evropy) i oba de&t" roku 2002 (z nich# jeden nastal nad Evropou a druh' nad Amerikou) byly tvo%ené p%edev&ím
slab&ími meteory a trvaly jen hodinu a p$l. Naproti tomu oba de&t" roku 2001 (nad Amerikou a nad v'chodní
Asií) trvaly déle a obsahovaly v"t&í mno#ství jasn'ch meteor$ (a# do –8 mag). Nejv"t&í po!et jasn'ch meteor$, a
to v!etn" bolid$ a# do –13 magnitud, obsahovalo hned první maximum z roku 1998. Frekvence nebyly tenkrát
vysoké, ale bolidová aktivita trvala dlouho a byla viditelná prakticky z celého sv"ta (samoz%ejm" pokud bylo
jasno).

!as maxima
ZHR Trvání

(hod.)
Rok p"vodu meteoroid"

Na#e ú$ast

Rok Den UT pozemní letecká radar

1998
17.11. 01:55 360 20 1333 )ína ano

17.11. 20:33 130 5 sm"s )ína Japonsko ne

1999
18.11. 02:02 3700 1,5 1899 (+1932) *pan"lsko St%edozemí ano

18.11. 16 180 6 1866 ne

2000

17.11. 08:07 130 3 1932 ano

18.11. 03:24 290 5 1733 *pan"lsko ano

18.11. 07:12 480 5 1866 ano

2001
18.11. 10:39 1600 3,5 1767 Arizona ano

18.11. 18:16 3700 4 1866 (+1699) ne

2002
19.11. 04:10 2300 1,5 1767 (*pan"lsko) Atlantik ano

19.11. 10:50 2600 1,5 1866 Kanada ano

Zajímavé je, #e meteorickému radaru v Ond%ejov", jemu# nevadí ani &patné po!así ani slune!ní svit, se poda%ilo
odpozorovat tém"% v&echna v'znamná maxima (s ZHR > 200). Nedostupn' z$stal pouze druh' meteorick' dé&(
roku 2001 viditeln' z v'chodní Asie, kdy u nás byl radiant hluboko pod obzorem. Shodou okolností, tento dé&( je
také jedin', u n"ho# nemáme #ádná vlastní optická data. Optická data jsme získávali jednak na mezinárodních
pozemních expedicích, jich# se pravideln" zú!ast+oval P. Spurn' a st%ídav" i dal&í kolegové (A. Kolá%, R. *tork, P.
Koten). V"novali se p%edev&ím dvoustani!nímu video a fotografickému pozorování pro ur!ování v'&ek,
sv"teln'ch k%ivek a heliocentrick'ch drah meteor$. Já jsem byl zván na letecké expedice a v"noval jsem se
v'hradn" spektroskopii Leonid pomocí videokamery se zesilova!em obrazu.

První letecká expedice se uskute!nila v roce 1998. Nezachytili jsme bohu#el bolidovou aktivitu nebo( ta nebyla
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p%edem o!ekávána a mal' po!et letov'ch hodin, kter' byl k dispozici, byl soust%ed"n a# na dal&í noc, kdy
frekvence meteor$ nakonec z$stala za o!ekáváním. Od roku 1999 v&ak u# byly p%edpov"di aktivity Leonid
spolehlivé. V roce 1999 jsme p%i letu nad St%edozemním mo%em odpozorovali první meteorick' dé&( (podrobn" o
této expedici viz Kosmické rozhledy 1/2000). V roce 2000 se letecká expedice nekonala, proto#e #ádn' dé&(
nebyl o!ekáván, ú!astnil jsem se proto pozemní expedice ve *pan"lsku. Rok 2001 byl poznamenán událostmi 11.
zá%í, které vyústily k zamezení ú!asti na letecké expedici ob!an$m jin'ch zemí ne# USA. Bylo mi ale umo#n"no
pozorovat na ho%e Mt. Lemmon v Arizon". Pozemní expedice se konala o pár set kilometr$ dál. Po!así nebylo
celou noc úpln" jasné, nicmén" i tak je získan' materiál bohat'. V roce 2002 jsem se mohl vrátit do letadla a
vyplatilo se to. Let z Evropy do Ameriky umo#nil zachytit oba krátké meteorické de&t". Byl to zárove+ jedin' rok,
kdy pozemní expedice nebyla úsp"&ná kv$li &patnému po!así na jedné ze dvou stanic.

Spektra Leonid m" trochu p%ekvapila mno#stvím a jasností atmosférick'ch emisí kyslíku, dusíku a molekuly
dusíku. Leonidy pat%í s rychlostí 71 km/s k nejrychlej&ím meteor$m a zah%ívají atmosféru v míst" pr$letu opravdu
efektivn". Na obrázku je typické spektrum Leonidy o jasnosti asi –1 mag. Není kalibrováno na citlivost p%ístroje,
ve skute!nosti jsou !ty%i !áry nad 750 nm !ty%mi v$bec nejjasn"j&ími !arami ve viditelné a blízké infra!ervené
oblasti spektra. Pon"kud ne!ekaná je také p%ítomnost kontinua, jeho# p$vod není zcela jasn'.

Odpa%en' materiál meteoroidu se ve spektrech Leonid st%ední jasnosti projevuje pouze !arami ho%!íku, sodíku,
#eleza a vápníku (to neznamená, #e jiné prvky meteoroid neobsahuje, ale jejich !áry jsou slabé a nerozli&itelné).
Nicmén" i tady !ekalo p%ekvapení. )ára sodíku se v mnoh'ch spektrech objevuje na za!átku meteoru jako první,
nicmén" mizí u# uprost%ed dráhy meteoru. Toto p%ednostní odpa%ování sodíku, kter' je z pozorovan'ch prvk$
nejt"kav"j&í, se dá vysv"tlit k%ehkostí Leonid. Mnohé men&í meteoroidy se p%i vstupu do atmosféry rozpadnou
na drobná zrnka a sodík tak má mo#nost se velice rychle odpa%it z celého objemu meteoroidu. Tomuto chování
meteor$ odpovídají i tvary sv"teln'ch k%ivek meteor$ získané v bílém sv"tle. Pozorujeme-li tedy na obloze
Leonidu, nesledujeme v"t&inou jedno postupn" se odpa%ující t"leso, ale svazek stovek zrní!ek srovnatelné
velikosti. Nicmén" jednotlivé meteory se v tomto ohledu li&í. Statisticky se li&í i jednotlivé pozorované návraty
Leonid. R$zná maxima aktivity byla zp$sobená meteoroidy r$zného stá%í (stá%ím se myslí doba, která uplynula
od odd"lení od mate%ské komety 55P/Tempel-Tuttle – viz tabulka). Ukazuje se, #e mlad&í meteoroidy jsou v
pr$m"ru k%eh!í, nicmén" detailní anal'za stovek zaznamenan'ch spekter a sv"teln'ch k%ivek teprve probíhá.
V'hodou je, #e máme stejnou technikou zaznamenány meteory z r$zn'ch návrat$. Ur!it" nebylo zbyte!né
pozorovat ka#d' rok. Umo#ní nám to získat informace o stárnutí meteoroid$ v meziplanetárním prostoru. Mimo
to m$#eme Leonidy srovnávat s jin'mi roji, které pravideln" pozorujeme v Ond%ejov".
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Krom" vlastních meteor$ byla pozornost v"nována i spektroskopii dlouhotrvajících stop meteor$. Mechanismus
zá%ení t"chto stop, n"kdy trvajících desítky minut, byl dlouhá léta naprostou záhadou a není zcela vysv"tlen
dodnes. Bolidy z roje Leonid produkují stopy zcela b"#n". Poda%ilo se mi získat pár dobr'ch spekter v letech 1999
a 2001. Ukázalo se, #e v'voj stop probíhá ve t%ech fázích. V první fázi, trvající jen n"kolik sekund, stopa rychle
slábne, tak jak její teplota klesá z tém"% 5000 K na pár set kelvin$. Potom se pokles jasnosti zastaví a zá%ení stopy
je po dobu n"kolika desítek sekund #iveno rekombinací atom$. V obou prvních fázích je spektrum stopy tvo%eno
atomárními !arami. Jak !áry pomalu slábnou, postupn" se vyno%uje spojité zá%ení v #luté, !ervené a infra!ervené
oblasti. Stopa m$#e op"t trochu zjasnit ne# je postupn" rozpt'lena dif$zí a v"trem. Spojité zá%ení je z%ejm"
tvo%eno n"kolika druhy molekul (pravd"podobn" FeO, OH, NO2), které zá%í na úkor chemické energie uvol+ující
se p%i rozkladu atmosférického ozónu. Nicmén" zá%ící molekuly ani probíhající chemick' cyklus nejsou dosud
spolehliv" identifikovány. Na to video spektra s nízk'm rozli&ením nesta!ila.

V ka#dém p%ípad" bohaté návraty Leonid v minul'ch letech p%isp"ly celosv"tov" k rozvoji meteorické
astronomie. Mnohá data je je&t" t%eba analyzovat, n"které otázky u# byly nebo budou zodpov"zeny, jiné
z$stanou do dal&ích let.

RNDr. Ji%í Borovi!ka, CSc. je v"deck'm pracovníkem Astronomického ústavu AV )R v Ond%ejov",  zab'vá se fyzikou meteor$. V sou!asné
dob" je vedoucím odd"lení meziplanetární hmoty.
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